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Informoj
Hiasujeme za mier: proti remilitariza- 

cii zapadneho Nemecka a zradnej re- 
akcii, za utvorenie mieroveho paktu 
ŝtvroch velmoci!

Kfŭĉ jazyka Esperanto dostat za Kĉs 
5.— v kazdom Slovakotoure!

Esperantske manzelstvo. E. Sekerka 
z Vrŭtok a A. Ŝterbakova zo Svitu u- 
zavreli manzelstvo dna 26. maja t. r. 
v M. Slavkove. Svojim spolupracovni- 
kom a horlivym samideanom srdeĉne 
blahozelame!

Vaine shromazdenie EAĈSR a SES 
za r. 1950 bude v. nedelu dna 17 jŭna 
t. r. o 8. hod. v Slovanskom dome 
(Praha-II., Pfikopv 22) s programom 
podla stanov. V sobotu dna 16. VI. 
o 20 hod. soznamovaci veĉierok praz- 
skeho E. klubu v Prahe II., Ŝtepanska 3 
„U Ŝumavy“. 0 noclah piŝte hned’ na 
adr.: EAĈSR, Praha-11., Mala Ŝtepan- 
ska 7. Ŭĉast hosti a zaujemcov vitana.

Schodzka ĉeskych a slov. esperantis- 
tov na Ĉantorii bude v nedelu dna 24. 
jŭ,na. Blizŝie vid’ v tomto ĉisle. Prihlaŝ-

de SES:
ky na adr.: Vlad. Slanv, Ostrava—Vit- 
kovice, Kutuzovova 29.

Krajova schodzka Zilinskej oblasti a 
celoslov. schodzka perantov SES bude 
dna 1. jŭla, v nedelu o 10 hod. v Marti- 
ne, v budove Matice slov. Program: 
10—13 poradv, 13—15 spoloĉny obed a 
odchod na vylet resp. do Mŭzea. Pri- 
hlaŝky na spol. obed a pripadne ubyto- 
vanie najneskorŝie do 25. jŭna na adr.: 
Slov. 'esperant. sdruzenie, Martin, Slo- 
vakotour (tu mozno reklamovat i po- 
zvanku s podrobnejŝimi informaciami).

III. letne kurzy esperanta v Roznove 
p/Radh. (14—28 jŭla) budŭ mat tento 
program: 1. kurz pre zaĉiatoĉnikov, 2. 
pre pokroĉilych, 3. pripravny pre kan- 
didatov uĉitelstva, 4. skŭŝka spĜsobi- 
losti vvuĉovat esperantu. — Prihlaŝkv 
prijima a blizŝie informacie podava: 
Vlad. Slany, Ostrava—Vitkovice, Kutu- 
zovova 29.

Letna kolej esperanta v Doksach 
(28. VII.—11. VIII.) vyda ziakom osved' 
ĉenie o ŭĉasti na kurzoch a v seminari
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(podl’a min. zpravy). Vyuĉovanie v ŝkol. 
budove deinne od 8. do 12 h. okrem 
nedele'. Popoludni: pobyt na rozsiah- 
lych plazach jazera, kŭpanie, spoloĉen- 
ske besedv, zatevna brigada; veĉer: 
umel. akademia, benatska noc na jazere, 
taborovy oheii, 5. letny kar,neval a i. 
Hlavne vylety: popoludni na hrad Bez- 
dez, celodenny autokarovy do neznama. 
— Poĉet ŭĉastnikov obmedzeny na 150. 
Prihlaŝky do kurzu a do lit. sŭfaze 
„IV.Floraj Ludoj“ (diela dosial neuve- 
rejnene a nie starŝie ako rok), priji- 
majŭ sa len do 15 jŭla t. r. Blizŝie in- 
formacie v prospekte, ktory si vyzia- 
dajte od LKE (Doksy u Machova je- 
zei a c. 453).

Nepripusfte likvidaciu alebo zanik 
esp. skupiny bez zapojenia do ROH. Na- 
opak teraz, ked’ naŝ Svaz dostal pripis 
Nar. Fronty zo dna 16. IV. t. r., ktory 
potvrdzuje ŭspeŝ,nŭ pracu ĉs. esperan- 
tiŝtov a vyzyva v nej pokraĉovat, je 
naŝou povinnostou pozakladat ĉo naj- 
viac krŭzkov a staraf sa o ich riadne 
umiestenie a ĉinnost. Svaz (resp. SES) 
zostava ako organizaĉne ŭstredie, kto- 
remu ĉlenovske treba d’alej odvadzat.

Vydavanie Kultura Revuo PIO zasta- 
vilo, kedze z republiky nemozu vycha- 
dzat dva rovnake bulletiny.

Esperantske mŭzeum (vlastne oddele- 
nie Mŭzea) v Trenĉine bolo zruŝene, 
ked’ze ŭrad,na komisia vyradila — pri 
reorganizacii a typizacii muzejnictva —

vŝetko, ĉo presahovalo miestny ramec 
a vyznam.

Esperanto v slov. obrazkovych ĉaso- 
pisoch. Tyzdennik „Zivot“ v ĉ. 50 r. 
1950, v rubrike „7 X z historickeho 
tyzdna“ uvenejnil portret Dr. L. L. 
Zamenhofa. Obrazkovy tyzdennik „Ne- 
del’a“ uverejnil v ĉ. 51-52 r. 1950 obraz- 
kovŭ montaz ,,Pozdravy zo sveta“, 
sostavenŭ z esperantskej koreŝpon- 
dencie trenĉianskych samideanov. „Ne- 
dela“ so zretelom na chystane sply- 
nutie tyzdennikom „Zivot“ prestala 
uverejnovaf velmi oblŭbenŭ rubriku 
„Samideano“, ktorŭ redigoval Jan 
Lamaĉka.

Spolupraca so Slovakotourmi. 2. ĉislo 
tohto roĉnika ĉasopisu Esperantisto 
Slovaka, venovane Martinu, vvŝlo sta- 
rostlivosfou Slovakotouru v Martine. 
Slovakotour v Bratislave vydal ilustro- 
vany esperantsky prospekt o hlavnom 
meste Slovenska. — Slovakotour v Tren- 
ĉine vydal ilustr. prospekt o Trenĉine 
s esperantskym ŭvodom a seriu po- 
hladnic z Trenĉina a okolia s espe- 
rantskymi podtitulmli. Zasluhou tren- 
ĉianskeho Slovakotouru vyŝla i Velka 
uĉebnica esperanta, z pera J. V. Dolin- 
skeho. — Slovakotour v Koŝiciach pri- 
pravil vydanie priruĉky „KIŭĉ jazyka 
Esperanto".

Ked’ ziadate informacie, nezabudnite 
pripojif frankovanŭ zpiatoĉnŭ obalku!



LA UNUA DE MAJO.

la festotago de la tutmonda laboristaro, estis en Ĉelioslovakio festita kiel tra- 
rigardo de la sukcesoj en konstruado kaj porpaca klopodado de la tuta Celio- 

slovaka laboranta popolo.
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Multe fluis
Multe fluis da sango, 
por ke estu jam paco 
sopirata por homo kaj nesto, 
sed per nova lavango 
al homaro minacas 
la senhonta kruela hombesto.

da sango . . .
Jam krimuloj ariĝas, 
jam preparas la bombojn 
por frakasi, detrui, bruligi, 
sangaj manoj leviĝas 
por puŝadi en tombojn, 
kontraŭ frato la fraton instigi

Sed popoloj ekstaras, 
ho, tremegu, krimuloj, 
ne sukcesos klopodo sagaca!
Ni kuraĝe batalos 
ĝis — laŭ niaj postuloj — 
venkos la prava ideo porpaca!

Wladyslaw Danda.

1. Schoon, Nederlando:

Vizito ĉe vojaĝanto en la regno de steloj
(Labortage terfosisto, vespere scienculo).

Ĉiu en sia vivo foje meditante rigardis al la firmamento, kie trembri- 
ladas milmiloj da steloj, kvazaŭ orumitaj pingloj kun enkadrigita-j 
juveloj sur blue-nigra, velura kusenego. Ĉi-kaze oni demandadas al si 
mem, kiom da kaj kiaj mirakloj sin kaŝas en tiu senfinaĵo, -kiun oni no- 
mas kosmo aŭ universo. Plurmiloj da okuloj en ĉiuj mondanguloj, ekipi- 
taj per fortegaj teleskopegoj, serĉade fiksrigardadas seninterrompe al la 
regno de la steloj, por malkovri ĝiajn sekretojn. Tion ankaŭ faras la 
okuloj de la senafekta terfosisto-betonumisto el Halfweg (vilaĝo, situ- 
anta duondistance inter Amsterdam kaj Haarlem. Halfweg = Duonvojo). 
Tiu ĉi viro plenmerite akiris honorlokon inter la astronomiistoj, lokon 
kaj famon per siaj neelĉerpebla pacienco, amo a.1 astronomio, sed precipe 
per sia neimagebla persistemo. Trifoje li malkovris novan stelon, neniam 
antaŭe observitan. En 1938 li estis en Nederlando la ununura, kiu malko- 
vris novan stelon en la konstelacio de „Aglo“.
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Forlasa.nte Haarlem-on per elektra tramo, je la limo ni preterpasas la 
belegan „Amsterdaman Pordegon“. Ĝi estis konstruita. proksimume en 
1450, kiel enireja. parto, el la ĉirkaŭurba remparo. Gin preterpasinte, la 
tramo veturas sur la ŝoseo al Amsterdam. Nur ka.nalo estas inter ĝiaj 
relparoj kaj la vagonara fervojo. Kvaronhoron, eĉ malpli poste ni jam 
forlasas la tramon en Halfweg. Ie-tie senokupe staras kelke da vilaĝaj 
knaboj kaj al areto el ili ni demiandas la vojon al la „Stelobservejo“. Tio 
sufiĉas, ĉar la amatoro-astronomiisto estas fame konata ankaŭ en la 
vilaĝo. Do la knaboj tuj proponas siajn servojn konduki nin al „la stran- 
ga riga.rdoŝranko“ (verŝajne la vilaĝnomo por „observa.torio“).

Denove kvaronhoreto — kaj jen ni staras antaŭ la loĝejo de la serĉata 
viro. Sur la pordotabulo ni legas: P. G. MEESTERS. Juna virino malfer- 
mas la pordon kaj petas nin iri malantaŭ la domon en la ĝ*ardenan 
garbejon: „Tie vi certe trovos lin“. La garbejo montriĝas esti obser- 
vatorio tiel perfekte ekipita, ke ni ne kuraĝus nomi ĝin amatora.

Meesters sidas ĉe sia labortablo. Baldaŭ ni senĝene interparolas:
— Kiel mi venis al la decido fari ĉi tion? Nu, per legado. Estante 

proksimume 18-jaraĝa, en ĉiu libera minuto mi puŝis mian na.zon en 
librojn. Min interesis ĉiaj. Iun tagon en miajn manojn venis kelkaj pri 
astronomio. Tiuj vekis en mi la deziron helpi al malkovrado de la se- 
kretoj en ili priskribitaj. . . La rezulton vi povas vidi ĉi tie.

Ni rigardas ĉirkaŭe. Tie en la kupolforma observatorio staras kelkajn 
metrojn altaj teleskopegoj, propramane konstruitaj de Meesters mem. 
Elektromotoro funkciigas melianismon, per kio la teleskopego akurate 
sekvadas „la turniĝon de la firmia.mento“ (kompreneble, estas la tero, 
kiu moviĝas). Per tiu genie kreita aparato Meesters povas fari fotojn 
de la universo, eĉ kiam necesas kelkhora ekspontempo.

— Ĉu lia. prezo de tia instrumentaro estas „a.stronomie“ alta? — ni de- 
mandas. Li respondas ridetante:

— Por semajna salajro ĝi ne estas aĉetebla!
Ne, lia ĉiusemajna salajro ne sufiĉis, sed li estis entuziasmega kaj 

dotita per fortega volo. Tial li sukcesis forigi ĉiujn financajn barojn.
Tuj post la. unua mondmilito li konatiĝis kun eksterlanda instrumen- 

tisto, kiu i. a. faris ankaŭ lornojn, teleskopojn. En la kapon de Meesters 
venis bona ideo kiel akiri monon! Li provis kaj sukcesis vendi dekokon 
da lornoj. Per la profito li aĉetis materialojn kaj mem konstruis siajn 
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teleskopegojn. Eble ili estas iom pli bonaj ol la en fabriko faritaj, sed 
malpli bonaj ili certe ne estas! Pruvo pri tio ja estas la neordinaraj honor- 
listoj de liaj malkovroj! Tial li aĉetis lensojn tutpretaj, mem konstruis 
lornojn kaj vendis ilin.

Tiam okazis katastrofo . .. En unu nokto neniiĝis lia vivlaboro ... En 
la nokto inter 19-20a de decembro 1938 la tuta. observatorio forbrulis . . . 
La multvalora biblioteko, la teleskopegoj, ĉio, ĉio perdiĝis! Nur tre 
sensignifa parto estis asekurita!

Dum momento ŝajnis, ke Meesters estis tute konsternita, venkobatita. 
Tamen baldaŭ venkis liaj persistemo kaj energio. Kune kun sia filo kaj 
ties amiko li komencis rekonstruadi. Denove el nenio, per nenio!

Nun la observatorio denove estas kompleta, eĉ pli ol antaŭ 10 jaroj. 
La stelatlaso (kartaro), kiun li mem desegnis, forbrulis en 1938, sed ĝi 
jam denove proksimiĝas al la kompletiĝo.

Kvankam la amatora labortereno kompreneble estas malpli granda ol 
tiu de la „oficialaj astronomiistoj“, pro tio, ke la unue-nomitaj ne povas 
disponi pri ĉiuj perfektigitaj helpiloj, tamen restas tre grava laboro por 
la amatoroj.

Mi nun okupiĝas precipe per observado de tiuj steloj, kies lum- 
forto alterne fortiĝas kaj malfortiĝas (la t. n. ŝanĝiĝemaj steloj). Vi 
scias, ke ne ĉiuj steloj estas samfortaj. Tion oni povas konstati eĉ per 
nearmitaj okuloj. En la astronomio oni klasifikas la stelojn laŭ ilia 
heleco en 13 aroj: steloj de la 1-a, 2-a ktp. „grandeco“. Per nearmitaj 
okuloj estas videblaj la steloj de la la,-6a grandeco. La aliajn oni povas 
observi nur per teleskopegoj. Estas konate, ke kelkaj steloj ŝanĝiĝadas. 
sed pri la kaŭzo oni nemulte scias. La preciza observado de tiu ĉi feno- 
meno havas nun mian plenan intereson . . .

Meesters havas sian propran opinion pri la fakto, ke en Sovet-Unio 
la tuta popolo kunlaboras en la scienca tasko, kiel ekz. okaze de la 
eksperimentado de Lvsenko:

—< Estas neĝuste fari kiel oni faras en okcidenta Eŭropo, subtaksi kaj 
eĉ ne rekoni la valoron de la science nekulturitaj. Ĉu mi pruvu tion? 
Tiam permesu al mi informi vin, ke la grandegan floradon (pligraviĝon) 
de la astronomio kaŭzis la metodoj, enkondukitaj de amatoroj: esplor- 
ado per fotografilo kaj spektroskopo. Tombaugh, la viro, kiu en 1930 
admir-ekstazigis la mondon per sia malkovro de la planedo „Pluto“. 
origine estis amatoro. Unue li estis okupita kiel ,,cowboy“!
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Ni marŝas renkonfe al la vivo
Kanto de progresema nederlanda junularo

Tradukis en Esperanton: I. Schoon kaj G. J. Degenkamp.
Transpreno petata, kondiĉe ke la fonto kaj la tradukintoj estos nomataj.
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Vekiĝu el nokto ĉagrena! 
Pretiĝu por tag’ de 1’ estont’! 
En frua mateno serena 
Eksonu gajrido tra 1’ mond’!

Rekantaĵo .. .

Sur kampo kaj vojo sonoras
La kanto de nia anar’ .. .
La flago de 1’ ve,nk’ alte gloras.
Nin timas la malamikar’!

Rekantaĵo .. .
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J. Akkuraters:

Fianĉo

Jes, en la mondo okazas ĉiel.
Por iu la afero estas agrabla kaj bela. Li sin sentas kiel fiŝo en akvo. 

Li estas kuraĝa, ridetema kaj ĝoja — ĉar li estas fianĉo, kaj tio signi- 
fas la samon, kiel foje dum la vivo esti reĝo.

Sed al Martin Vecvagars okazis io alia. Sola senkulpigo estos nur 
tio, ke li edziĝis, tiel dirite, dum paca tempo, kiam la knabinoj ankoraŭ 
ne havis fortonditajn harojn kaj mallongajn jupojn kaj ne pendigis 
sin rnern je kolo de viro.

Martin alvenis al ni dum Georga tago; li estis silentema kaj tre ti- 
mema, sed laborema. Precipe, 'kiarn Eva alproksimiĝis al li aŭ ion donis 
al li, li montris tian timon kaj konsternon, kvazaŭ leonino estus alprok- 
simiĝanta al li.

Eva estis bela knabino, bona, gaja kaj diligenta en laboro kaj ĉiam 
bonhumora.

Jam de-malproksime Martin ŝin ofte kaj silente observis, fumante 
sian mallongan pipeton. Pli kuraĝa li fariĝis nur tiam, kiam li, reveninte 
iam de bazaro aŭ urbo, ricevis ion pli fortan por eltrinki.

Somere, dum ternpo de fojno, li ne povis plu tion elteni. Li kon- 
stante troviĝis sur herbejo apud Eva.

— Eva ... Eva .. . nu, aŭskultu! Nu, mi petas vin ...
■—- Nu, kion do? — Eva returniĝis kaj demandis lin kuraĝe. Martin 

konfuziĝis:
Nu, mi nur tiel.. . nur tiel... Kaj post momento denove:
Enjo, nu, mi petas vin! Estu tiel afabla...

Fine Eva plu ne atentis lin, sed la petoj de Martin ne fariĝis pli 
maloftaj.

— Enjo, nu, mi petas, mi petas vin! Nu, aŭskultu ja min.
— Ĉu vi deziras trinki? Nu, prenu — ŝi diris, donante al li la kruĉon, 

el kiu ŝi mem estis trinkinta.
— Mi dankas ... oni povas ja ankaŭ trinki. .. Li trinkis kaj alrigar- 

dis la knabinon kiel virkato, kiu en sunlumo embuskas paserojn.
Pli multe sin esprimi ol „Mi petas, Enjo. ..“ ĝis aŭtuno li ne sibkce- 

sis.
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Aŭtune, kiam oni rikoltis terpomojn, Martin denove estis apud Eva:
— Sed Enjo... nu mi petas... mi petas. Estu tiel bona!
—< Kio ree okazis? Kion vi bezonas? — Eva lin firme demandis.
Martin movis siajn lipojn, englutis salivojn, sed li neniel povls diri, 

kion li bezonas.
Post tia klara demando de Eva, Martin eĉ forviŝis ŝviton, sed pli kla- 

re sin esprimi li ne povis.
Tiel la afero daŭris ĝis malfrua aŭtuno.
Kiam la rikolto jam estis draŝita kaj Martin estis ricevinta sian sa- 

lajron kaj aĉetis novan veston, li invitis sian amikon, la altan Petron 
el la najbara domo, kaj post tagmanĝo ili iris al Eva.

Eva akceptis la gastojn ridetante kaj petis ilin sidiĝi.
Martin alrigardis Evan, kiel kato suneton, alternadis siajn piedojn, 

ĝemis kaj fine diris:
— Sed Enjo ... nu mi petas, mi petas ...
— Kion ĝi signifas? Kion vi deziras? ... Eva jam ridetis. Martin mo- 

vadis la piedojn kaj ŝvitis.
— Nu, vidu, Enjo, ankaŭ Petro estas ĉi tie. Nu, mi petas vin, Enjo. 
Eva ekridis tre sincere:
—- Jam ree. Ĉu vi freneziĝis? Nu, kion do signifas tio?
— Vere, mi ne povas kaj ne povas esprimi tion... Nu, mi petas vin. 

mi petas vin, kara Enjo.
— Demandu lin, Petro, kion li bezonas? Ĉu fliki ŝtrumpetojn aŭ pan- 

talonojn aŭ triki gantojn por aŭtuno? Eva sin turnis al Petro.
— Nu, diru vi, Petro, diru. Mi petas vin — Martin puŝetis Petron 

antaŭen.
— Ho, vi vera pantoflo — diris Petro kaj kraĉis. — Vidu, Eva, li 

deziras al vi edziĝi! — diris Petro mallonge kaj klare.
— Ho, tiel! Kiu tion povis imagi? Al mi jam ŝajnis, ke li ne estas 

normala kun tiu sia „Mi petas, mi petas vin“. Ĉu vi mem ne povis diri 
ĉi tiujn vortojn?

— Vere mi ne povis, vere ne, tutege ne. Eĉ se mi estus devinta 
morti! ... Martin estis jam pli ĝoja.

— Nu, dankon pro la svatado, Martin, dankon. Mi jam sentis, sed vi 
diris nenion. Mi devos pripensi, Martin. TJnuan fojon mi tion aŭdas.

— Nu, mi petas, mi petas vin Enjo — diris Martin ree . . . Nu 
Petro, iru nun for, — li diris al la amiko. — Nun estas bone. Iru do.
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Secl Petro ne iris.
— Ĉu al Eva kison doni povos vi mem, aŭ mi devos tion fari ansta- 

taŭ vi? Mi konsentus pri tio ... Kaj li tordis siajn longajn nigrajn lip- 
harojn. Eva ridis kiel freneza.

La saman aŭtunon Eva ankoraŭ ne edziniĝis al Martin. lli havis 
edziĝfeston unu jaron pli poste, kiam Martin jam povis pli multe paroli. 
Sed ke li estus kisinta sian fianĉinon, pri tio mi dubas.

Esperantigis el la litova Milda Jakubcovd.

Proverboj 1
en traduko de Zamenhof.

Rostita kolombeto ne flugas al bu- 
ŝeto.

(Upeeene holuby nelietajŭ do huby.)

Sen laboro ne venas oro.
(Bez prace nebyvajŭ kolaĉe.)

Kia ago, tia pago.
(Aka praca, taka placa.)

Pli bona io ol nenio.
(Lepŝie daĉo ako niĉ.)

Ne ĉio brilanta estas diamanto. 
(Nie je vŝetko zlato, ĉo sa blyŝti.) 

Homo proponas, Dio disponas. 
(Ĉlovek mieni, Pan Boh meni.) 

Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
(Kazda liŝka svoj chvost chvali.) 

Tra unu orelo eniras, tra la dua 
eliras.

(Jednvm uchom dnu, druhym von.)

Ĉie estas varme, sed hejme plej 
carme.

(Vŝade dobre, doma najlepŝie.)

Popolo diras, Dio diras.
(Hlas 1’udu, hlas bozi.)

Malsaĝa kiel ŝtipo.
(Hlŭpy ako poleno.)

Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj. 
(Kto nema v hlave, ma v nohach.)

Sata malsatan ne povas kompreni. 
(Syty laĉnemu neveri.)

Fiereco venas antaŭ la falo. 
(Pycha pred ŭpadkom chodi.)

Kiu pli frue venas, pli frue muelas. 
(Kto prvej pride, prvej melie.)

Ne estingu la fajron, kiu vin ne 
bruligas.

(Ĉo t’a nepali, nehas.)
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Li foriris kun longa nazo.
(Odiŝiel s dllivm nosom.)

Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi 
timas.

(Chcela by maĉka ryby, ale do vo- 
dv sa boji.)

Kia vivo, tia morto.
(Akv zivot, taka smrf.)

Longe ĉerpas la. kruĉo, ĝis ĝi fine 
rompiĝas.

(DotiaT chodi krĉah na vodu, az sa 
raz rozbije.)

A1 ĉevalo donacita oni buŝon ne 
esploras.

(Darovanemu kohovi nepozeraj na 
zuby.)

E1 du malbonoj pli malgrandan 
elektu.

(Z dvoch ziel ĉo menŝie si vyber.)

En la tago de sankta Neniamo.

(Na svateho Nikdala. Na sv. Vida, 
ĉo nebude nikda.)

Pli bone malfrue ol neniam.
(Lepŝie pozde ako nikdy.)

Kie ne estas konsileble, tie ne 
estas helpeble.

(Komu nieto rady, tomu niet po- 
moci.)

Akvo silenta subfosas la bordon.
(Ticha voda brehy myje.)

Trafis falĉilo sur ŝtonon.
(Trafila kosa na kamen.)

Gis la edziĝo ĝi resaniĝos. Gis la 
edziĝo venos resaniĝo.

(To sa ti zahoji, kym sa ozeniŝ 
(vydaŝ.)

Matena horo estas plena de oro.
(Hodina ranna zlato dohaha.)

Kiu fosas sub alia, falos mem en la 
foson.

(Kto druhemu jamu kope, sam do 
nej pada.)

Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne 
meritas.

(Kto si malo nevazi, veTa nezaslu- 
huje.)

Eĉ blinda kokino povas trovi graj- 
non.

(I slepa kura najde zrno.)

G-ardu min Dio kontraŭ amikoj — 
kontraŭ malamikoj mi gardos 

min mem.
(Chran ma, Boze, od priatelov — 

od nepriateTov sa ochranim sam.)

ĉi estas akvo al lia muelilo.
(To je voda na jeho mlyn.)

Kia patrino, tia filino.
(Aka matka., taka Katka.)

Nova balailo bone balaas.
(Nova metla dobre metie.)

Ne diru „hop!“ antaŭ la salto.
(Nehovor hop!, kym nepreskoĉiŝ.)
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Ĉudomir:

D o n a c o

Ĉe perono de la stacidomo amasiĝis multe da homoj. Jen oficialuloj: 
la urbestro, vestita oficiale, kun klak-ĉapelo surkape kaj bukedo enmane; 
apud li la vicurbestro kun malmola ĉapelo; la subdepartementestro, kun 
lipharoj majeste hirte-elstarantaj; la progimnazia direktoro, kies aspek- 
ton plibeligis la ankaŭ tiuokaze bongladitaj pantalono kaj nova kra- 
to kpt........

La vagonaro alvenis lacmove, kelkfoje elspiregis kaj haltis. FAvago- 
niĝis la pasaĝeroj, konsistantaj el virseksaj, virinseksaj estajoj: etuloj, 
korpŭlentaj personoj, longuloj, malaltuloj kaj altranguloj. Ĉies' okuloj 
tamen streĉe kaj fiksrigarde koncentriĝis al la speciala kupeo, per kiu 
alveturis la gasto de nia lando, la granda franca ŝtatisto Edvardo Her- 
riot. Jen, li montris sian kvadratforman kapon, kamohavan nazon kaj 
pipon enbuŝe.

Grandega homamaso. Muzikistaro muzikegis, homoj bruegadis, senin- 
terrompe aŭdiĝis „hura“ kaj solenaj bonvenigoj france kaj bŭlgarlingve, 
surprizigaj intersalutoj en lingvoj franca, bulgara eĉ turka. Kaj en tiun 
solenan manifestacion subite enŝoviĝis nia Gaĉo, la brokantisto, kiu 
tute neatendite prezentis sin kun grandega buntkolora akvomelono antaŭ 
la mirigita gasto kaj diris:

„Bonjour, Monsieur Herriot! Mi kuraĝas bonvenigi vin ĉe ni kaj en 
la nomo de mia familio mi prezentas al vi ĉi tiun modestan donacon -— 
la akvomelonon! Un cadeau, un petlt cadeau, s‘ il vous plait! Donaco 
por via vizito! Mi volonte donacas ĝin al vi. Pardonu!“

Herriot dankis ĝentile, akceptis la donacon kaj transdonis ĝin al 
apudstaranta kunvojaĝanto, premis la manon de Gaĉo, amikece frapetis 
lin surŝŭltre kaj daŭrigis la vojon al la urbo. >

Mi rigardis Gaĉon, kiu estis paŝanta ĉe la vosto de la homamaso, tre 
enpensiĝinta kaj malĝojmiena. Atinginte lin mi diris al li: >

„Bravo, Gaĉjo, bravo! Bonege vi prezentis vin al la gasto. Via faro 
estas vere bela kaj laŭdinda. Vivu, Gaĉjo!“

Li kapklinis kaj rediris: ,
„Ah, profesoro, mia projekto plene fiaskis! Mi dece elmontris mian 

homaĝion. Kion pli? Mi ja ĉion bone preparis, sed li tute ne agis laŭre- 
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gule! Ĉu li perdus multe, se li estus al mi enmaniginta 20-30 frankojn da 
fremda valuto? Ĉu nur pro lia „merci“ mi kunportis ĉi tiun 16-kilograman 
akvomelonon? Ĉu vi pensas, ke mi nur pro lia aŭtoritata eksterajo forla- 
sis mian brokanttabulon, rezignante pri tre serioza, laborplena kaj mon- 
profita negoco? Domaĝe; sed mi mem kulpas. Mi lasis min trompi de tiu 
aĉulo Papuneka, kiu min fervore admonis: ■— Alportu, alportu ĝin, 
Gaĉjo, donacu al li ĉi akvomelonon; vi certe profitos multe! Kiarn 
Wanderiveld venis en nian landon, mi donace transdonis al li apenaŭ 
duonkilograman grapolon da vinbero kaj U rekompence ŝovis en mian 
manon bankbileton de cent levoj ... — Mi blasfemas, meditante pri mia 
nepripensita ago. Jen, taŭga profitebleco!

,,Faras nenion, Gaĉjo! Se vin hodiaŭ ne trafis bonŝanco, verŝajne el 
Francujo li sendos monon; kompreneble, se vi diris al li vian nomon!“

„Mia adreso estas ja markita sur la akvomelono! Ho, jes, dum tri 
horoj nia Toŝo per tranĉileto majstre gratskribis ĝin kaj profesoro Gatju 
instruis min pri la francaj bonvenigaj vortoj!“

„Kaj kion gratskribis via Toŝo sur la grandegan okvomelonon?“
„Vive la France! Vive la Bulgarie!.. . Kaj sube: Gaĉo Naĉev, ĝarde- 

nisto, Str. Bezimenna 7.
„Ho, tiarn via afero estas certa kaj vi tute ne bezonas ĉagreniĝi kaj 

grumbli!“
„Bonege. Sed imagu: dum tagmezo Herriot kaj la oficiahdoj tagman- 

ĝos. Tiumomente en la kuirejon estos transdonita la akvomelono kaj la 
kuiristo, nepriatentante la surskribajon, fiere kaj decideme fortranĉos 
kaj forigos mian adreson kaj mian revon ...!“

Kaj, kvazaŭ timvekiĝinte pro sia malseriozajo, frato Gaĉo kunpre- 
minte sian ĉapelon, disetendis siajn longajn krurojn kaj plirapidigis 
siajn paŝojn por atingi la homamason.

Dum 5 jaroj post tiu ĉi evento, nia frato Gaĉo revis pri poŝtmandato 
kaj atendadis senpacience fremdan monvaluton. Kvin jarojn senespere 
kaj vane li demandadis la leterportiston, ĉu oni ne sendas al li la sopi- 
ratan monrekompencon.

Finfine lia pacienco elĉerpiĝis, lia respublikanemo forvaporiĝis kaj 
li konvertiĝis — al faŝismo!

Esperantigis el la bulgara: Dimitr lvanov
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J. V. Dolinskj:

Sonef printempa
Alaŭd’, kantisto ĉarma kaj fidela, 
jubilu ĝoje pro la Primaver’*) 
kaj ŝutu are kantojn al la Ter’, 
plugisto kaj al knabineto bela 

anseridaron al paŝtejo pela!
Ho verŝu varmon el etera sfer’, 
zefiron gajan veku en 1’ aer’, 
Suneto, flava ormoner’ ĉiela!

Eĉ ardan amon veku, Primavero, 
en sopirema, pura. homa. kor’!
Sonoru brue birda kantoKor’!

La mens’ pleniĝu nur de just’ kaj vero, 
sufiĉas jam la. kruda homsufero! . . . 
Eksonu kant’, ekfloru gaje flor’!

* Printempo

Opinioj pri Esperanto
(Sendis E. Vince, Arad, Rumanio).

ROMAIN ROLLAND
mondkonata verkisto, premiita per 
la A7obel-premio (1866—1944):

Esperanto devas esti instruata 
devige en ĉiu mezlernejo. Daŭraj 
seriozaj internaciaj rilatoj estas sen 
Esperanto neeblaj. Esperanto redo- 
nas la aŭd-kapablon al tiuj surdu- 
loj, kiuj estis dum jarcentoj fermi- 
taj en la malliberejoj de siaj (na- 
ciaj) Jingvoj.

ROMAIN ROLLAND
svetoznamy spisovateT, nositeT No- 
belovej ceny (1866—1944):

Esperanto treba povinne vyuĉo- 
vat’ na kazdej strednej ŝkole. Bez 
esperanta je trvalv a vazny medzi- 
narodny styk nemoznv. Esperanto 
vracia sluch hluchvm, ktori boli po 
staroĉia zavreti vo vazeni svojich 
(narodnvch) jazykov.
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SOVETA SCIENCA AKADEMIO 
okaze de la VI-a Proletara Espe- 
ranto-Kongreso en Leningrad en 
1926:

La Sovetia Scienca Akademio 
esprimas sian esperon, ke la es- 
perantista movado fortege akcelos 
la disvolviĝon de vastbazaj inter- 
naciaj rilatoj inter laboristoj kaj 
unuigos la laboristajn masojn en 
ilia nobla celado al progreso kaj 
solidareco.

GEORGI DIMITROV
batalinto por la libereco de la bul- 
gara nacio, konstruinto cle la nova 
Bulgarujo:

Vi devas labori plu. Antaŭ ĉio 
skribu kaj eldonu broŝuron pri la 
nova, demokrata Bulgarujo, pri ĝia 
spirito kaj pri la sukcesoj, atin- 
gitaj sur kampo de ĝia ekonomia, 
spirita kaj socia rekonstruo. Vi 
estas neŭtrala organizo, viaj rila- 
toj kun aliaj esperantistaj orga- 
nizoj estas valoraj kaj vi devas 
ilin bone profiti.

SZAKASITS ARPAD 
eksprezidento de la Hungara Popo- 
la Respulbliko:

La ideon de internacia lingvo 
hodiaŭ plu ne subtenas nur kelkaj 
fanatikuloj. plu ne nur kelkaj ĝiaj 
heroldoj, sed la amaso de ĝiaj kon- 
vinkitaj anoj daŭre kreskas. La es- 
pehantista. movado ĉiam pli nehal- 
tigeble fortiĝas je kultura movado.

SOVIETSKA AKADEMIA VIED 
z prilezitosti VI. Proletarskeho es- 
perantskeho kongresu r. 1926 v Le- 
ningrade:

Sovietska akademia vied vyja- 
druje svoju nadej, ze esperantske 
hnutie vyvola mohutnv rozvoj ŝi- 
roko zalozenvch medzinarodnvch

V V

stykov inedzi pracujŭcimi a sjed- 
noti pracujŭce ma.sy v ich ŝlachet- 
nom ŭsili o pokrok a solidaritu.

GEORGI DIMITROV
bojovnik za slobodu bulharskeho 
ndroda, budovatel noveho Bulhar- 
ska

Musite aj dalej pracovaf. Predo- 
vŝetkvm napiŝte a vydajte broŝŭ- 
ru o novom, demokratickom Bul- 
harsku, o jeho duchu a o jeho 
ŭspechoch, dosiahnutvch na poli 
hospodarskej, duchovnej i spolo- 
ĉenskej znovuvvstavby. Ste neu- 
tralna organizacia, vaŝe styky s es- 
perantskvmi organizaciami sŭ cen- 
ne a musite ich dobre vyuzif.

SZAKASITS ARPAD 
byvaly prezident Madarskej l’udo- 
vej republiky:

Za mvŝlienkou medzinarodneho 
jazyka dnes nestoji uz len niekolko 
fanatikov, nielen niekoTko jej hla- 
satelov, ale masa jej uvedomelych 
privrzencov neustale rastie. Espe- 
rantske linutie stale nezadrziteTnej- 
ŝie mohutnie v kultŭrne hnutie.
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K. Janous:

Cantoria
Ĉantoria estas monto en silezia 

Beskyd—montaro (900 m s. m.). Sur 
ĝia klinita supro kondukas la ĉeĥo- 
slovaka-pola limo. Proksimume en 
centro de la supro, sur ĉs. flanko, 
staras turista rifuĝejo. A1 la monto 
ni vojaĝasper lafervojoBohumin—- 
Koŝice. En Bystrice ĉe la Olza-rive- 
ro ni elvagoniĝas kaj per aŭtobuso 
atingos la urbon Nvdek, kiu estas 
jam ĉe la montpiedo.

Antaŭ la milito dekoj kaj centoj 
da esperantistoj pilgrimis ĉiujare 
al la pinto de Ĉantoria, por pasigi 
tie tagon, kiun ili poste ĝoje reme- 
moris. La kunvenojn partoprenis 
ĉeĥaj, polaj kaj germanaj sami- 
deanoj, sed dividis ilin nenio; ili 
havis perfektan interkomprenilon: 
Esperanto detruis ĉiujn barojn. Ne- 
mu zorgis pri nacieco. Ĉie aŭdiĝis 
nur kaj nur Esperanto.

Venis okupacio. Pasis jaroj. Iujn 
samideanojn kovris la terv eĉ kun 
iliaj idealoj. Sur Ĉantoria ĉesis so- 
ni Esperanto.

En la jaro 1948 kaj denove en 
1949 samideanoj el Esperanto- 
Klubo Ostrava kunvokis tien kun- 
venon, klopodante renovigi la mal- 
novan gloron de esperantista Ĉan- 
toria, Partoprenis ankaŭ Poloj. Be- 
daŭrinde iuj konfliktis kun la polaj 

limgardistoj kaj tial en 1950 ĉiuj 
Poloj malakceptis la inviton. Ta- 
men niaj gesamideanoj partoprenis 
multnombre (pli ol 120).

Estus inde doni al la kunvenoj 
sur Ĉantoria novan spiritan enha- 
von, por ke la entrepreno, prome- 
sinta malkovri novajn kulturajn 
valorojn, ne fariĝu nure turisma.

Mi opinias, ke gravan vorton ĉe 
solvo de ĉi tiu problemo povus havi 
slovakaj esperantistoj, precipe el 
nord-okcidenta Slovakio. Ekzistas 
diversaj eblecoj: ekinteresigi slova- 
kajn samideanojn kaj rekompence 
trovi similan entreprenon (lokon; 
en Slovakio kaj kunvenadi ĉiujare 
sur alia. Aŭ ĉu kunvenadi ie ĉe 
moravi-slovaka limo? Se vi havus 
alian proponon, publikigu ĝin!

Ĉi-jare, kiel kutime, la kunveno 
sur Ĉantoria okazos la 24-an de 
junio (dum ia ajn vetero). Ĉeestu! 
ĉis revido!

Aŭskultu Radio Sofia, 
kiu elsendas en Esperanto trifoje dum 
semajno: marde, vendrede kaj dimanĉe 
ekde la 19.00a. ĝis 19.15-a horo laŭ 
mezeŭropa tempo (18.00—18.15 laŭ Gre- 
enwich-a tempo) per ondo 39.11 m Per 
la Esperanto-elseindoj de Radio Sofia 
vi informiĝos pri la ekonomia, politika 
kaj kultura vivo de la Popola Respu- 
bliko Bulgario. Skribu al Radio Sofia.
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EL ESPERANTUJO

E1 eksterlando ni ricevis jenajn sci- 
igojn. Belgujo. La 35-a Belga Kon- 
greso de Esperanto okazis en Bruselo 
dum Pentekosto (12-14 an de majo). — 
Danlando: Dana Internacia Student- 
komitato, en kunlaboro kun Studenta 
Esperanto-Klubo en Kopenhago, aran- 
ĝos arkeologian tendaron por esperan- 
tistaj studentoj la 3-17 an de julio, en 
la insulo Bornholm (la Dana Paradizo) 
apud la vilaĝo Dalshoj. Sub gvidado 
de arkeologoj de Nacia Muzeo en Kop- 
enhago ili partoprenos elfosadon de 
domoj el la frua ferepoko. — Neder- 
lando: Dum Pasko 6i-jara okazis en 
Amsterdam solena kongreso de Asocio 
de Laboristaj Esperantistoj, kiu en la 
regiono de nederlanda lingvio festas 
sian 40-jaran ekziston. Ĝia agado estis 
ampleksa kaj multflanka. Por lingva 
kontrolo de eldonotaj manuskriptoj ĝi 
starigis en 1937 Literaturan Komita- 
ton, kiu poste fariĝis internacia. E1 la 
du asociaj gazetoj Laborista Esperan- 
tisto (propaganda kaj informa) atingis 
20-an, La Progresanto (studa) 13-an 
jarkolekton. — E1 Izraelo (oficiale):

Kiam dum la ferma kunsido de la 35-a 
Universala Kongreso de Esperanto en 
Parizo. estis komunikita la invito al la 
36’a en Miinchen, kaj kiam ,,la kon- 
greso sen ia konstraŭstaro kaj sub sen- 
rezerva aplaŭdo“ (laŭ atesto de , Es- 
peranto“, N 538, Sept. 1950) ĉi tiun 
inviton akceptis, restis la izraelaj kaj 
alilandaj judaj kongrespartoprenintoj, 
eble ne la solaj, kiuj enkore forte mala- 
probis ĉi tiu,n nematuran kaj senpripen- 
san decidon. Sed ne dezirinte' per laŭta 
kontraŭo profani la solenecon de la 
kongresferma ceremonio ili ne protestis 

kaj ne proklamis tuj surloke, sian mal- 
konsenton. Ili preferis lasi al sia landa 
asocio fiksi la sintenon koncerne al la 
kongresa decido. La tutlanda komitat- 
kunsido de Esperanto-Ligo Izraela, kune 
ku,n reprezentantoj de la lokaj grupoj, 
okazinta en Tel-Aviv, la 16-an de decem- 
bro 1950, post serioza pripenso formis 
sian jenan opinion: La urbo Mŭnchen, 
la naskiĝejo kaj la citadelo de la so- 
vaĝa hitlerismo, restis por ni simbolo 
de rasa malamo, hombucado kaj ekster- 
ma militemo ,cele akiri la mondon kaj 
sklavigi ĝin. La mondmilito, kies flamoj 
ekbruliĝis en Mŭncheh peireigis mul- 
tajn homojn. kaj ni ĉiuj, tra la tuta 
mondo, perdis niajn karajn parencojn, 
antaŭ la okuloj de la tuta germana po- 
polo kies lando fariĝis por la malfeliĉaj 
viktimoj unu granda suferkoncentrejo 
kaj kadavrotombarejo. La torturoj, la 
veoĝemoj, la agonioj de la milionoj de 
niaj samgentanoj ankoraŭ tremas en niaj 
koroj, povas esti forgesitaj nek en nia, 
nek en la veno,nta generacio. Tial la 
konscienco diktas al ,ni foresti de la 
kongreso en Mŭnchen. Ĉiu judo, ha- 
vanta en si fajreron de memestimo, sen- 
tos same kiel ni. Germanujo, en kiu la 
elioj de la hitlerisma frenezo ankoraŭ 
nun laŭtvoĉe aŭdiĝas, devas ankoraŭ 
multe peni por anime reedukiĝi kaj esti 
inda gastigi en siaj urboj kulturajn in- 
ternaciajn kunvenojn. Sed nuntempe, 
ĝuste kiel esperantistoj, kun profunda 
bedaŭro ni sentas, ke en la aero de 
Mŭnchen, nia verda standardo flirtos 
kiel grimaca moko al ĉio, kion ĝi sank- 
te emblemas. Tial la decido okazigi la 
36-an Universalan en Mŭnchen, bedaŭ- 
rinde malebligas al ĉiu Hebreo, en la 
unua vico al ĉiu izraellandano, parto- 
preni la venontan kongreson.

ELI-estraro.
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ANONCETOJ

MALLONGIGOJ: dez.- deziras; kor. 
—korespondi; iŝ.—interŝanĝi, -as; pm. 
—poŝtmarkoj(n); pk.—poŝtkartojn; il. 
pk.—Vustritajn pk; ĉ. 1.—ĉiuj landoj; 
ĉ t.—ĉiuj temoj; t. m.—tuta mondo; 
espaĵoj(n)—esperantajojtd)' esp isto— 
esperantisto; ktp.—kaj tiel plu; k. s.— 
kaj simile; rk.—respondkupono interna- 
cia; g.—gazeto; Rc!—respondas certe!

Ĉiu anoncanto morale devigas sin res- 
pondi almenaŭ unufoje al ĉiu, kiu skri- 
bos al li.

S-ano Aŭg. Ĉambal, regiona peranto 
de SES, MARTIN, Razusova 130, ĈSR- 
Slovakujo. dez. kor. kun t. m. pri t: 
ĝeneralaj, pri pedagogio, psiliologio; 
tekniko kaj metodoj kiel disvastigi Es- 
peranton, iŝ. esp-aĵojn kaj taŭgan lite- 
raturon. Rc!

S-anino Pipina Panaiotova, BUR- 
GAS, str. Luben Karavelov 27, Bulgario, 
dez. kor.; iŝ pm., pk., g-ojn ktp.

s-ano Kuanchi L i, TIENTSIN, 2 llun- 
gren Li (1) Kweiyang Road, Ĉinio, 21-ja 
filatelisto dez kor. kaj iŝ. pm. kun t. m.

s-ano Jan Ŝolc., 18-ja fraŭlo, PO- 
PRAD-VEEKA 49, ĈSR-Slovakio, dez. 
kor. pri ĉ. t. kun ges-anoj el t. m. Aĝo 
ne gravas. Rc!

Esperanto-rondeto ĉe Uĉnovskĝ do- 
mov „Novy hornik“ (Hejmo por minist- 
lernantoj „Nova Ministo“) OSTRAVA-R, 
Vystavni 13, ĈSR, dez. kor. ku,n t. m. 
kaj iŝ. il. pk., pin., il. g-ojn.

s-ano Konstantin Brada, JESENtK, 
Nam. svobodv 15, ĈSR, dez. kor. nur 
kun eksterlandanoj kaj iŝ. filatele afran- 
kitajn leterojn. Rc!

s-ano Ja,n Hadamek, lernejdirek- 
toro, JAKARTOVICE, okr. Opava, ĈSR, 
iŝ. kun t. m. il. pk., flug-pm. kaj alumet- 
etikedojn. R. tuj k. ĉiam.

s-a,no Fran. Svaĉina, LANZHOT, 
ĈSR, kor., diskursas kaj diskutas dum 
regionaj kunvenoj pri jenaj temoj: 
1) kiel ĉesigi fumadon kaj per mono 
ŝparita subteni la movadon. 2) Espe- 
rantigo de ju.nularo, 3) eterna homa 
vivo.

s-ano Stefano Dimitrov. BURGAS, 
Str. Moskva 67, Bulgarujo dez. kor. kun 
t. m., iŝ. il. pk., pm.

s-ano Einar Andersen, 30-jara inst- 
ruisto, LINDKNUD, Brorupj, Da,nujo, 
dez. kor. kun samaĝaj.

13-14-jaraj gelernantoj de Einar An- 
dersen (adreso supre) dez. kor. kun 
samaĝaj infanoj.

s-a,no Aage H. Petersen, ODENSE, 
Pilevej 26-B, Danujo, dez. kor. kun t. m.

s-ano Georges Labonne, CHOISV- 
le-ROI (Seine), Tbis Passage Bertrand, 
Francujo, dez. kor. kun ĉs. esperan- 
tistoj.

s-ano S. Bodrogai, 16-jara hungara 
studanto ESZTERGOM — Posta, Hun- 
garujo, dez. kor., iŝ. pm. kun ĉ. 1.

s-ano Patrik 0. Reilly, 20-jara DU- 
BLIN, Philipsburgh Avenue Fairview. 
Irlando, dez. kor.

s-ano Hiroŝi Mata, 22-jara kemia 
studento, 25 Kotobuki-ĉoo, Niŝinomija- 
ŝi, Hjoogo-ken, Japanio, dez. kor. kun 
s-ani,noj el t. m. Rc!

s-ano Torsten Bagenstahl, 35'jara, 
STENSHOLM, Huskvarna, Svedujo, dez. 
kor. kun ĉs. ges-anoj.
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Eudo Izdk: KURZ ESPERANTSKEHO DOPISOVANIA (6. pokraĉ.)

Vŝimli ste si, ze v liste bulharskeho samideana neprelozili sme slova 
estimata a admiri? Preĉo? Aby ste si uvedomili, ze potrebujete i slovnik! 
Objednajte si ho u Slov. esperantskeho ŭstavu v Martine, za Kĉs 65.— 
okrem porta.
Taktiez sme neuviedli vvzvu Jozefa Rosu. ktorŭ uverejnil v ĉasopise. 
Znie takto:

Altestimata Redakcio de Esperantisto Slovaka! Bonvolu. mi petas, 
publiki en via gazeto mian anonceton: ,.S-ano Jozefo Rosa, 10-jara ler- 
nanto ... deziras korespondi kun ĉiuj landoj pri ĉiuj temoj kaj inter- 
ŝanĝi uzitajn aŭ neuzitajn poŝtmarkojn, bildkartojn, ilustritajn gazetojn 
ktp.“ . . . Antaŭdankon por via afabieco!

Trochu vel’a novvch slov? Nuz, bez sloviĉek nemozno sa nauĉit ani </
esperantu! Nie je to vŝak take hrozne, len s chufou do roboty!

Kara — mily. Ŝatata — vazeny. Tre ŝatata — velmi v. (velav.) Esti- 
mata — cteny. AZZestimata — vysokocteny.

Redakcio — redakcia, redakcia — redakĉnv. Voli — chcief. bonvoli
— raĉif; peti —• prosif; publik(ig)i ĉitaj: publiki, publikigi (oba tvary 
sŭ rovnako spravne) —uverejnif; anonco — oznam. anoncefo — malv 
oznam; jaro — rok,

jara — roĉny. 10-jara — 10-roĉny; lernanto — ziak (uĉiaci sa). 
inter — medzi, ŝanĝi — menif; interŝanĝi — vvmienaf.
A teraz prejdeme na mnoznv poĉet!
Temo — tema (predmet, namet), temo/ — ternv; uzi — uzif, uzivaf; 

uzita/ — pouziti, -e; neuzita; — nepouziti. -e; poŝto — poŝta, marko — 
znamka, poŝtmarko (poŝta marko) — poŝtova znamka, poŝtmarkoj -— 
p. znamky; bildo — obraz, karto — karta, listok; bildkarto (bilda karto)
— pohladnica; bildkartoj — pohladnice.

Pravidlo: koncovkou mnozneho poĉtu je .,-j“.
Danki por — dakovaf za; (akceptu) dankon por — (prijmite) vdaku 

za; antaŭ — pred, napred; antaŭdankon — vdaku vopred; afabla —- 
laskavy, privetivy, vl’ŭdny; afableco — laskavosf.

Ambaŭ — obaja; ĉiu — kazdy, -a, -e, vŝetok; ĉiu/ — vŝetci. vŝetkv.
Mi estas knabo kaj vi estas knabo. Ni ambaŭ estas knaboj. Vi ambaŭ 

estas knabinoj. Ni estas knaboj — vi' knabinoj. Ni ĉiuj estas knaboj. 
Ni ne ĉiuj estas knaboj. Ili estas knaboj kaj knabinoj.

Ni estas lernantinoj — vi studentinoj. Ni ĉiuj estas stndantinoj.
Lernanto — ziak, studento — vysokoŝkolak. studunto — ŝtudujŭci. 
Mi estas laboristo, ili ankaŭ estas labonsfo/.
laboro — praca (robota); labon — pracovaf, labor/sZo — robotnik. 
Pravidlo: Pripona „-ist-“ znaĉi zamestnanie.



Karaj (ŝatataj, estimataj) kamaradinoj (fraŭlinoj)!
Nur nun vi ricevas nian respondon, ĉar vian leteron.ni trovis en nia 

leterujo nur antaŭhieraŭ. Kamarado Ludoviko portis ĝin hieraŭ kaj eĉ 
hodiaŭ en sia, aktujo. Fine li trovis ĝ*in kaj transdonis; al mi. Espereble 
vi ricevos nian leteron jam morgaŭ aŭ postmorgaŭ, se nia kara Ludo- 
viko ne forgesos ĝin denove en sia. aktujo. Ni tre ĝojas, ke ni havas jam 
korespondantinojn en eksterlando' (fremdlando). Ni almetas a.nkaŭ bild- 
kartojn kaj uzitajn poŝtmarkojn. Skribu al ni baldaŭ! 
Aerpoŝte! Honoron al la.boro!

ricevi — dostaf, respondi — odpovedaf, trovi ■— najsf «nZazZhieraŭ — 
^retZvĉerom, hieraŭ — vĉera, hodiaŭ — dnes, morgaŭ — zaptra, post- 
morgaŭ — ^ozajtra; eĉ — ba i, dokonca; aktujo— aktovka, fine — 
koneĉne, doni — daf, Znmsdoni — odovzdaf (predati), esperi — dŭfaf; 
espere&Ze — mozno, dŭfajme, azda.

Pravidlo: Pripona „-ebl-“ znaĉi -el’ny, -itel’ny (via skribo estas nele- 
gebla — tvoje plsmo je neĉitateTne).

sia — svoj, -a, -e (len pre tretiu osobu v esperante, kvm v slovenĉine 
prisvojovacie zameno „svoj“ pouzivame pre vŝetky osoby).

forgesi — za.budnŭf, denove — znova (od-nove), ĝoji — radovaf 
(teŝif) sa, korespondanto — dopisovatel’ (dopisujŭci); ekstera — von- 
kajŝi, eksterlando — zahraniĉie; fremda — cudzi, fremdlando ■— cu- 
dzina, meti — polozif, rzZmeti — prilozif, e/zmeti — vlozif; aero — 
vzduch, aerpoŝte — vzduŝnou poŝtou (lietadlom); honoro — ĉesf.

Honoron al laboro! — Ĉest’ prdci!
Bonan matenon, — tagon, — vesperon, — nokton, — apetiton, — 

ripozon, — sukceson! Dobr(e, -v, -ŭ) rano, den, veĉer, noc, chuf, odpo- 
ĉinok, ŭspech. (Preĉo v esperante je vŝetko v 4. pade? Lebo si treba 
vŝade priinvslief: Mi deziras . ..!)

Prosime, do budŭcej lekcie nauĉte sa, resp. zopakujte si dobre „Vy- 
iiatok z mluvnice“ v ŭvode Maleho slovnika J. V. Dolinskeho, najma 
ŭplny prehlad predpon a pripon, ktorvmi tvorime nove slova. (Pre ne- 
dostatok miesta budeme ich mocf uvadzaf len nesŭstavne, kvoli zopa- 
kovaniu, alebo prehTadu).

FAMILIO — RODINA
parenco — pribuzny, parencino — pribuzna, parencoj — pribuzni. 

parencinoj — pribuzne
patro — otec, patroj — otcovia, patrino — matka, patrinoj — matky 
filo — syn, filoj — synovia; filino — dcera, filinoj — dcerv 
frato — brat, frantino — sestra; fratoj — fratinoj
avo — starv otec, avino — stara matka
iiepo — vnuk, nepino — vnuĉka
nevo — synovec, nevino — neter
onklo — ujec (stryc), onklino — teta (ujĉina, stryna)
kuzo — bratanec, kuzino — sesternica


